Prezado(a) Sr.(a),
Gostaríamos de convidá-lo para participar da próxima etapa do Processo Seletivo - IEL para o
cargo/função: ANALISTA SUPERIOR II- OCUPAÇÃO PEDAGOGO – Parnaíba
Informamos que a próxima etapa será Avaliação de Conhecimento Gerais e Específicos ,a ser
realizada no dia 12/11/2015 (quinta feira) às 09h no endereço, Av. Capitão Claro,199, Centro
de Formação Profissional José de Moraes Correa , sala 03 ,Bairro Centro , Parnaíba Piauí .
No local procurar por Milene Viana, na recepção do Edifício.
A Etapa de Avaliação de Conhecimentos Gerais e Específicos será de caráter eliminatório e
classificatório.
Nesta etapa ressaltamos as seguintes informações :
1- Para continuar neste Processo Seletivo obrigatoriamente o candidato deverá se cadastrar no
site www.ielgo.com.br/emprego. O candidato que não se cadastrar será eliminado do
Processo Seletivo;
2- Na data da Avaliação de conhecimentos gerais e específicos o candidato deverá comparecer
ao local de prova com a cópia de todos os documentos comprobatórios em mãos, sendo
RG, CPF e Diploma, conforme cláusula 2.6 do Comunicado do Processo Seletivo;
3- A avaliação de conhecimentos terá a duração de até 04 (quatro) horas e iniciada a prova,
nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 01 (uma) hora do início da
prova;
4- Não será permitido o candidato entrar e/ou permanecer no local de aplicação das provas,
portando aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, telefone celular, palmtop,
etc), bem como a comunicação entre candidatos ou com terceiros. O descumprimento desta
instrução implicará na eliminação do candidato do processo seletivo;
5- Ao terminar a prova, o candidato entregará todo material utilizado em sala, em especial, a
folha de resposta e o caderno de questões cedido para a execução da prova, em decorrência
da legislação e direitos autorais;
6- As folhas de respostas dos candidatos serão assinadas, impossibilitando a substituição;

7- Por se tratar de um prédio empresarial é proibida a entrada com roupas curtas, muito
decotadas, camisetas cavadas ou bermudas;

8- Favor, para evitar qualquer tipo de disfunção em nossas rotinas, pedimos para que
evite o atraso, se caso for inevitável, nos comunique, pois nossa tolerância é de
apenas 10 min;
9- Caso não seja possível o seu comparecimento ou desista de participar do processo seletivo,
solicitamos que nos formalize a desistência via e-mail. Ressaltamos que a carta de
desistência não o impede de participar de processos futuros, pelo contrário, afirma o seu
comprometimento e responsabilidade com o IEL .
10O não comparecimento à esta etapa do processo seletivo sem justificativa será
considerado como desistência do mesmo.
A disposição para maiores informações.

